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Proč podporuji Transparency International? 

„Protože věřím, že už samotný zájem snižuje pravděpodobnost korupce. Natožpak když se na ni poukáže a nenechá se zamést 
pod koberec. Držím palce.“ 

Jiri George Konecny, člen Klubu Transparency

„Profesní know-how, dlouhodobý fokus na téma korupce (na rozdíl od jiných nově vznikajících organizací), široký záběr – od 
legislativy až po velmi konkrétní kauzy, entuziasmus týmu TI.“ 

Hanka Matoušová, členka Klubu Transparency 

„Stejně jako asi všichni v této zemi bych rád viděl Českou republiku mezi zeměmi s nejlépe fungující ekonomikou, státní sprá-
vou, vzděláním atd., prostě tam, kam nepochybně patří. Organizovaná korupce na nejvyšších místech veřejného života je ne-
pochybně jednou z příčin, proč se ani po více než dvaceti letech mezi tyto země neřadíme a proč neustále mezi námi převládá 
blbá nálada. Stejně jako asi většina lidí nemám čas ani sílu tento nepříznivý stav sám změnit. Proto jsem rád, že alespoň můžu 
podpořit ty, kteří se rozhodli proti korupci na plný úvazek bojovat. Věřím, že se najde hodně lidí, kteří se k podpoře připojí!“

Jiří Novotný, člen Klubu Transparency

„Znám Transparency a lidi, kteří v ní působí. Dělají dobrou práci, mají uznání a respekt. Pracujeme spolu již delší dobu – 
advokátní kancelář, kde jsem společníkem (nyní s pozastaveným výkonem advokacie), pomáhá Transparency ve vybraných 
soudních kauzách. Transparency zase pro Ministerstvo spravedlnosti, kde nyní působím, připomínkuje vybranou legislativu. 
A já sám jsem třeba autorsky přispěl do projektu Transparency Správa justice. Takže v určitém vztahu k této organizaci jsem již 
dávno. Členstvím v klubu to dávám najevo.“

František Korbel, člen Klubu Transparency

Přidejte se i Vy!
www.transparency.cz/klub 



Úvodní slovo
Svůj komentář ve výroční zprávě za rok 2010 jsem končil přáním, aby rok 2011 
byl rokem, kdy se alespoň některá slova politiků promění v činy. Bylo toto přání 
naplněno? Bohužel určitě ne v míře, kterou bychom si představovali. Vysvědčení 
plnění vládní strategie v boji proti korupci se hemžilo trojkami a horšími znám-
kami, stav justice a státního zastupitelství je z pohledu boje proti korupci tristní. 
Za velmi nešťastnou lze též považovat nevraživost mezi některými protikorupč-
ními iniciativami.

Na druhé straně jsem rád, že z pohledu Transparency International mohu říci, že 
se nám řada věcí podařila. Zmínil bych například dovršení naší mnohaleté snahy 
(v níž jsme jeden čas byli zcela osamoceni) o zrušení ekotendru, dotažení novely 
zákona o zadávání veřejných zakázek či vydání zcela ojedinělé studie odhalující 
zdroje korupčního prostředí v naší společnosti. V obdobných dlouhodobých pro-
jektech budeme pokračovat i v roce 2012. Naším cílem je a bude systematická 
protikorupční práce, nikoli honba za mediálními senzacemi.

Doufejme, že troška naděje a svěžího větru, která jako by zavála v druhé polovi-
ně roku 2011, nebude pouhým náhodným vánkem a že boj proti korupci v České 
republice začne být konečně úspěšný. V opačném případě nás i vzhledem k ekonomické situaci, s mírou korupce přímo spoje-
né, nečekají příjemné vyhlídky. Za Transparency International mohu přislíbit, že uděláme vše, co je v našich silách, aby proti-
korupční snahy úspěšné byly. Neobejdeme se však bez podpory veřejnosti a donorů, kterým bych chtěl poděkovat za podporu 
v roce minulém a požádat o její pokračování i v roce 2012. Má to smysl!

Jan Spáčil, předseda Správní rady TIC
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Co přinesl rok 2011?
Mírné pokroky v mezích zákona
Jsem přesvědčen, že korupce je největším problémem současného Česka. 
Na  mnoha kauzách sledujeme sofistikované propojení politiky s  byznysem, 
pronikání organizovaného zločinu bílých límečků do státní správy, útoky přátel 
státních aktiv na státní firmy nebo daňové optimalizace za hranou zákona u řady 
firem. Snad už Komenský říkal, že když v zemi není řád, je v ní neřád. A denně je 
vidět, že pravidla platí mnohdy jen pro slabší, spravedlnost se vynucuje složitě 
a veřejné peníze mizí do černých děr. Vláda premiéra Nečase realizuje svou pro-
tikorupční strategii a určitých výsledků dosahuje, ale zároveň honí příliš mnoho 
zajíců najednou a několik ministrů už balilo kufry právě kvůli korupčním pode-
zřením. Veřejnost však nespí, vznikají nové iniciativy, politici jsou pod palbou 
kritiky a zjišťují, že průšvihy už nelze tak snadno „okecat“. 

TIC reaguje na tuto realitu a vytváří permanentní a promyšlený tlak na politiky, 
úředníky i  byznysmany, aby se protikorupční opatření nespokojovala s  drob-
nými krůčky. Snažíme se hlídat veřejný zájem a  hájit efektivní a  odpovědnou 
správu země. Na následujících stránkách představujeme, na kterých tématech 
a projektech jsme v  loňském roce pracovali a čeho jsme dosáhli. V některých 
případech, například u zrušené obří veřejné zakázky na odstranění starých eko-
logických škod, jsme schopni naše výsledky kvantifikovat a ukázat, kolik veřej-
ných peněz jsme naší činností ušetřili.

Hlavní rolí TIC je pomáhat rozlišovat podstatné věci od pěny dní. To platí pro kauzy, reformy i iniciativy. Pouštíme se do každo-
denních konfliktů s vládnoucí garniturou a mocí peněz, pokládáme relevantní otázky, promýšlíme dopady návrhů, některým 
lidem a jejich projektům cíleně komplikujeme život. Chci poděkovat kolegům, že svou práci, která zdaleka není vždy příjemná, 
dělají výborně a vidí v ní smysl. 

David Ondráčka, ředitel TIC
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CO ŘEŠILA PRÁVNÍ PORADNA TIC?
V roce 2011 poskytla Právní poradna TIC celkem 824 kon-
zultací základního právního poradenství. Procentuální 
zastoupení jednotlivých korupčních oblastí ukazuje ná-
sledující přehled. Čtvrtina podnětů obdržených Právní 
poradnou TIC v  roce 2011 se týkala veřejných zakázek. 
Více informací o činnosti poradny najdete na str. 6–7.

JAk mOCNé JsOu PILÍŘE, NA NIChž sTOJÍ čEský sTÁT?

Rok 2011 v číslech a faktech
NERADOsTNé mEzINÁRODNÍ sROVNÁNÍ 
Korupce je zneužitím svěřených pravomocí k získání osobních výhod. Tuto pracovní definici používá Transparency Internatio-
nal (TI) pro oblast veřejného i soukromého sektoru. Každoročně sestavovaný žebříček CPI (Corruption Perception Index; index 
vnímání korupce) se zaměřuje na korupci ve veřejném sektoru, respektive na korupci, do níž jsou zapojeni státní úředníci, 
veřejní činitelé nebo politici. V roce 2011 se Česká republika mezi 183 hodnocenými zeměmi dělila o 57.–59. místo s Namibií 
a Saúdskou Arábií. V rámci Evropy se Česko spolu se Slovenskem řadí k zemím s nejhoršími výsledky, hůře dopadla už v pod-
statě jen Itálie a balkánské státy. Čtěte více na str. 19.

40 % Státní zastupitelství 54 % Média
42 % Státní správa 56 % Neziskový sektor
43 % Policie 65 % Soudy
46 % Vláda a prezident 65 % Organizace voleb
47 % Politické strany 76 % Nejvyšší kontrolní úřad
49 % Parlament 90 % Ombudsman
51 % Podnikatelská sféra
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Unikátní studie, kterou TIC zpracovala podle mezinárodní 
metodiky TI v rámci projektu probíhajícího v 25 evropských 
zemích, hodnotí funkčnost základních institucí státu. Nej-
slabšími „pilíři“ systému národní integrity v České republice 
jsou bohužel právě ty, o něž by se měl stát opírat nejvíce. 
Procenta v tabulce vyjadřují funkčnost dané instituce ve vzta-
hu ke kýženému stoprocentnímu ideálu. Více o projektu čtěte 
na str. 14–15. 

Daně/Poplatky

Justice

Kontrola/Licence

Policie

Politické zájmy

Prodej majetku

Soukromý sektor

Stavební povolení

Veřejné zakázky

Vlastnická práva

Vzdělávání

Zdravotnictví

Ostatní

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %



Veřejné působení TIC
O CO usILuJEmE?
Cílem našeho dlouhodobého působení je vytváření takové legislativy a takových administrativních opatření, které výrazně 
ztíží realizaci korupčních záměrů a zvýší pravděpodobnost dopadení a potrestání pachatelů korupčních trestných činů. Sna-
žíme se průběžně vytvářet tlak na představitele veřejné moci, aby ve své každodenní praktické manažerské činnosti přijímali 
efektivní protikorupční opatření a vystupovali proti všem identifikovaným případům korupce.

CO můžEmE NAbÍDNOuT
Při zavádění účinných protikorupčních opatření jsou často potřebné odborné znalosti, například jak obecně fungují korupční 
schémata nebo jak se osvědčila zavedená protikorupční opatření v zahraničí. V řadě případů státní správa takovými poznatky 
nedisponuje a nevládní organizace, včetně TIC, jsou jediným zdrojem, který potřebné poznatky může nabídnout. Je tedy zřej-
mé, že oblast veřejné moci pro nás představuje přirozeného partnera. 

kRITICký DIALOg
Využíváme všech příležitostí, kde mohou naše návrhy a doporučení zaznít, a snažíme se vést se státní správou kritický dialog. 
Proč kritický? Protože ani úzké partnerství s jednotlivými orgány státní správy nám nemůže a nesmí zabránit, abychom tyto or-
gány kritizovali, když se dopustí korupčního jednání nebo když korupční jednání tolerují. Totéž platí i pro instituce, které jsou 
našimi donory. Pokud se ukáže, že nemáme prostor prosadit alespoň některá z našich doporučení, nebo že některé poradní 
orgány nesměřují k výsledkům, pak neváháme z takovýchto orgánů vystoupit, jako tomu bylo např. v případě Poradního sboru 
ministra vnitra pro boj s korupcí pod vedením Radka Johna. 

Příklady zaPojení TIC do PoradníCh orgánů a InICIaTIv
→ TIC se účastní práce v poradním sboru místopředsedkyně vlády Karolíny Peake, což nám umožňuje ovlivňovat 

priority protikorupční politiky vlády, připomínkovat veškeré návrhy legislativních norem a nabízet alternativy 
k vládním dokumentům. 

→ TIC byla velmi aktivní v Platformě pro transparentní veřejné zakázky, jejíž činnost úspěšně vyvrcholila 
přijetím nového zákona. 

→ David Ondráčka byl členem pracovní skupiny pro vytvoření Bílé knihy obrany, strategického dokumentu 
bezpečnostní politiky státu a rozvoje armády. 
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DALŠÍ AkTIVITy TIC

Do oblasti veřejného působení spadá také ovlivňování postojů širších cílových skupin, například zástupců podnikatelské sféry 
nebo jiné odborné veřejnosti. Zástupci TIC vystoupili v roce 2011 na celé řadě setkání, seminářů a konferencí, k nimž patřily 
např. Fórum HN, Zlatá koruna, Žofínské fórum, WorldGovernanceForum, Global Integrity Seminar a další renomovaná fóra. TIC 
také pořádá odborná školení, besedy se studenty a podnikateli, naši pracovníci přednášejí na vysokých školách. 

CÍLENé mEDIÁLNÍ PůsObENÍ
K prosazování potřebných protikorupčních opatření využíváme také mediálních prezentací. V roce 2011 se naše cílené medi-
ální působení zaměřovalo především na tři klíčová legislativní témata – novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, návrh 
nové právní úpravy financování politických stran a přijetí zákona o úřednících ve formě, která přinese žádoucí změny. 

Počet citací „Transparency International“ v médiích v letech 2004–2011

Tiskové konference TIC se vyznačují vysokou účastí zástupců médií a dobrým mediálním ohlasem. Dobrá spolupráce s veřej-
noprávními médii vede k účasti zástupců TIC v řadě tematických diskusí, ať již určených široké veřejnosti (Radiožurnál) nebo 
spíše vybranému publiku (Radio Česko, ČRo 6). Snažíme se udržovat vysokou aktuálnost a zároveň odbornou fundovanost 
našich výstupů, protože jen tímto způsobem si můžeme udržet a rozvíjet zájem seriózních médií. Začali jsme také více využívat 
formy vlastních odborných komentářů pro tištěná média. Autorské články pracovníků TIC zveřejňují např. Hospodářské noviny, 
Ekonom nebo Právo. Širokou veřejnost oslovujeme také prostřednictvím našich blogů, webových stránek a Facebooku.
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Právní poradna 
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341 Obecné právní poradenství. Nešlo o  situace, ze kterých by 
bylo možno usuzovat na některé z korupčních jednání. V ta-
kových případech poskytujeme klientům základní právní roz-
bor věci.

239 Právní asistence při jednání s úřady (poučení klienta o tom, 
na jaké konkrétní úřady se může obrátit a jakou formou, kte-
ré skutečnosti má v podání zdůraznit, jakými podklady má 
tyto skutečnosti dosvědčit, jaké má podat návrhy na prove-
dení důkazů, co má dále požadovat či kam takové podání 
směrovat). 

215 Obecné právní poradenství v oblasti korupce v situacích, kdy 
klient bohužel nebyl schopen svá tvrzení o korupčním jedná-
ní podložit relevantními doklady.

20 Případ převzat Právní poradnou TIC, převážně z toho důvodu, 
že se klienti obávali vystupovat ve věci pod svým jménem.

9 Poradenství odkazem na jinou NNO.

 Celkem v roce 2011 poskytla Právní poradna TIC 824 konzul-
tací základního právního poradenství.

Počet podnětů na Právní poradnu TIC v roce 2011 a způsob, jakým byly řešeny

Právní poradna TIC již od roku 2005 nabízí odbornou pomoc lidem, kteří se setkají s korupčním jednáním. Radíme klientům, jakým 
způsobem se takovému jednání bránit. V průměru řešíme 16 podnětů týdně, v odůvodněných a podložených případech, kdy se 
klient obává vystupovat vlastním jménem, Právní poradna TIC sama přebírá iniciativu a zajišťuje anonymitu oznamovatele.

Tým právníků poradny má bohaté zkušenosti mimo jiné s problematikou veřejných zakázek, územní samosprávy, přístupu k in-
formacím či střetu zájmů. V roce 2011 jsme zaznamenali i několik větších úspěchů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil 
z našeho podnětu pokuty městu Žamberk a Nemocnici Na Homolce za porušení zákona o veřejných zakázkách. Dále jsme dosáhli 
nepravomocného odsouzení starosty obce Janov pro nehospodárné nakládání s obecním majetkem. Na základě našeho podnětu 
došlo k podání žaloby státním zástupcem pro nezákonný prodej obecního majetku v Hnanicích u Znojma a v Černém Dole. Ke stě-
žejním momentům lze připočíst i zlomový nález Ústavního soudu, který označil za nezákonné kupčení s hlasy voličů. Ve všech 
těchto případech se jedná o výsledky dlouhodobého úsilí pracovníků Právní poradny TIC, bez jejichž iniciativy by k uvedeným 
rozhodnutím nedošlo. 



MajeTek MěsTa janov
Na Právní poradnu TIC se v roce 2007 obrátili občané Janova s tím, že v  jejich městě dochází ze strany starosty k nehos-
podárnému nakládání s obecním majetkem. Starosta totiž umožnil od roku 2003 společnosti NORD BOHEMIA GOLF s.r.o. 
bezplatné užívání pozemků, které jsou ve vlastnictví obce Janov. Společnost na těchto pozemcích zřídila golfové hřiště. Tím, 
že starosta umožnil bezplatně užívat pozemky obce, připravil ji o zisk v podobě ušlého nájemného, které v souladu s ceno-
vým věstníkem Ministerstva financí představuje 203 555 korun za rok. Dle názoru TIC tímto jednáním starosta jednoznačně 
porušil své zákonné povinnosti a spáchal trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele a porušování povinností při 
správě cizího majetku.

Vzhledem k tomu, že se občané, kteří se na Právní poradnu TIC obrátili, obávali ve věci vystupovat vlastním jménem, podala 
poradna v roce 2008 na tehdejšího starostu obce trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zneužívání pra-
vomocí veřejného činitele a porušování povinností při správě cizího majetku. V létě 2009 zahájily orgány činné v trestním říze-
ní trestní stíhání starosty, následně byla státním zástupcem podána obžaloba. Dne 15. 11. 2011 byl starosta soudem prvního 
stupně nepravomocně uznán vinným a odsouzen k jednoletému trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební 
dobu v trvání dvou let.

Právní služby v neMoCnICI na hoMolCe
V rámci svých aktivit získala Právní poradna TIC informace o nestandardním postupu při výběru advokátní kanceláře, která 
měla Nemocnici Na Homolce poskytovat právní poradenství. V květnu 2010 TIC požádala v souladu se zákonem o svobodném 
přístupu k informacím Nemocnici Na Homolce o kopie smluv a další dokumenty, které se vztahují k výběrovému řízení na po-
skytování právní pomoci. Nemocnice žádost TIC odmítla, důvody uvedené pro odmítnutí se však jevily jako velmi účelové. Proti 
rozhodnutí nemocnice proto TIC podala odvolání k Ministerstvu zdravotnictví ČR, které podání vyhovělo, a následně byly ze 
strany nemocnice poskytnuty další informace. Vzhledem k tomu, že z těchto dokumentů vyplynuly konkrétní nesrovnalosti 
týkající se průběhu výběrového řízení, obrátila se TIC na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Dle názoru TIC z dostupných dokumentů jednoznačně vyplynulo, že Nemocnice Na Homolce postupovala při výběru advokát-
ní kanceláře v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. S tímto názorem se nakonec ztotožnil koncem roku 2011 i ÚOHS 
a za porušení zákona uložil nemocnici pokutu.
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Watchdog: rok druhý
Vznik projektu Watchdog v roce 2010 byl reakcí na neustálý příval kauz a skandálů, u nichž nebyla vyvozována žádná odpo-
vědnost. Naším cílem bylo začít podrobněji analyzovat informace o případech korupce a jejich jednotlivých aktérech. TIC se 
proto rozhodla začít s vlastní investigativní činností. Přestože je tato aktivita stále ve fázi budování, postupně jsme schopni 
lépe vyhodnocovat poznatky a zasazovat je do širšího rámce. 

Naše práce je nejvíce podobná práci investigativního novináře. Znamená neustálé pročítání získaných materiálů, schůzky 
s informátory, používání analytického softwaru k vyhledávání spojení a vazeb. V čem se lišíme od novinářů? Především v tom, 
že jsme schopni kauzy sledovat dlouhodobě, zasazovat je do obecných trendů a vyhodnocovat je. Naší prioritou je rozkrývání 
korupčních sítí a sabotování jejich činnosti. To může mít podobu zveřejnění informací, právních kroků v podobě trestních 
oznámení nebo předání informací bezpečnostním složkám bez jakékoliv publicity. 

Zásadní je pro nás otázka zdrojů. Korupce, zvláště ta politická, je v podstatě průmyslovým odvětvím s velkým obratem. Lidé 
v tomto odvětví jsou profesionálové. Využívají služeb PR agentur, specializovaných advokátních kanceláří a bezpečnostních 
agentur, jsou schopni organizovat diskreditační kampaně v médiích. Investice do zabezpečení jednotlivých korupčních ob-
chodů jsou částky v řádech odpovídajících rozpočtu TIC na deset let dopředu. Přesto již po necelých dvou letech působení 
v této oblasti můžeme vykázat konkrétní výsledky a v naší investigativní činnosti hodláme pokračovat i do budoucna. 

VOLEbNÍ kORuPCE V kRuPCE
Městečko Krupka na Teplicku představuje svým způsobem volební experiment. Třikrát zde došlo k opakování hlasování v ko-
munálních volbách. Volební machinace dvakrát potvrdil soud. Organizátory nakupování hlasů (přičemž cenou bylo někdy 300 
korun za hlas, jindy oběd) byli lidé z místního lichvářského gangu. Podle výpovědí před soudem ovšem v některých případech 
na průběh osobně dohlížel z auta místostarosta Matouš. Jednou byl dokonce osloven novinářem. 

Každé opakování hlasování zaznamenalo organizační zdokonalení – z ulice se machinace přesunuly do bytů a probíhaly mimo 
volební den. Při třetích opakovaných volbách se nám podařilo do jednoho z bytů dostat figuranta se záznamovým zařízením. 
Přestože osoba na nahrávce vcelku bez obalu popisuje nákup volebních hlasů a částky, a také jmenuje, pro koho se nákup 
prováděl, soud nakonec nedal za pravdu stížnosti na průběh voleb a toto hlasování potvrdil. 
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kAuzA PRAžskéhO DOPRAVNÍhO PODNIku
U korupčních témat často zaznívá kritika, že dělají z politiky detektivku. Někdy však není vyhnutí, tak jako je tomu v případě 
kauz spojených s DPP. Tomuto případu se soustavně věnujeme od podzimu roku 2011. Na začátku byla naše analýza jedné 
podezřelé smlouvy na tisk jízdenek. Když jsme se snažili identifikovat osoby, které se podílely na zprostředkování tohoto 
obchodu, začala se před námi objevovat síť osob, firem s nejasnou vlastnickou strukturou apod. 

Celou kauzu je možné interpretovat asi takto: advokátní kancelář, která se specializuje na zakrývání vlastnických struktur 
a finančních transakcí, vytvořila na objednávku osob spojených s DPP síť firem s vlastnickou strukturou skrytou v řetězcích 
společností v daňových rájích, která se podílela na získávání zakázek v DPP. Provize z těchto zakázek měly podobu různých 
smluv o poradenství, půjček, nákupů nemovitostí apod. Zároveň advokátní kancelář poskytovala právní poradenství přímo 
DPP a na přípravě těchto zakázek se podílela. 

Velkou část tohoto příběhu již zveřejnili investigativní novináři, ve spolupráci s námi i nezávisle. Kauze DPP se věnují i další 
nevládní protikorupční organizace. Vzhledem k rozsáhlosti kauzy bychom se v další fázi chtěli věnovat důkladnému rozkrytí 
jednotlivých případů, které považujeme za důležité, a také důkladnému zmapování aktivit klíčových aktérů. 

čÁsT sTRukTuRy fIREm A OsOb sE VzTAhEm k zAkÁzCE DPP NA sms JÍzDENky

Zdroj: vlastní zpracování s využitím serveru Justice.cz a jiných otevřených zdrojů
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Vzdělávání 
Rostoucí počet úředníků a zaměstnanců, kteří jsou si vědomi rizik korupčních nabídek, umí na ně reagovat, uvědomují si rizika 
spojená s přijetím úplatku a umí reagovat i na případné nezákonné požadavky nadřízených – k tomu směřují vzdělávací ak-
tivity TIC. Nejde jen o předávání poznatků. Chceme, aby naše kurzy podporovaly přesvědčení, že bránit se korupci má smysl, 
a motivovaly účastníky k aktivnímu vystupování proti korupci vždy, když je to možné.

kuRzy PRO INsTITuCIONÁLNÍ kLIENTy
V roce 2011 proběhlo celkem 35 různých vzdělávacích akcí, kterými prošlo na 700 účastníků. Mezi nejvýznamnější klienty 
našich vzdělávacích projektů patří Magistrát hl. města Prahy, Institut pro veřejnou správu, Český úřad zeměměřičský a kata-
strální či MŠMT. Nově proběhly vzdělávací akce na Nejvyšším kontrolním úřadu a na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost. 
Důležité je pro nás také působení na krajských úřadech a obcích, protože většina případů, které řeší naše právní poradna, 
pochází právě z krajské či komunální sféry. V roce 2011 jsme takto vystupovali na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně 
a na magistrátu města Olomouc. Díky spolupráci s Institutem pro veřejnou správu můžeme oslovit také další pracovníky, pro 
jejichž instituce jsme dosud samostatné kurzy nepořádali. Novinkou v naší práci je i spolupráce s renomovanými vzdělávacími 
firmami. V loňském roce se rozvinula spolupráce s organizacemi jako jsou Český institut interních auditorů, o.s., OTIDEA, a.s. 
či Gradua-CEGOS, s.r.o. – vzdělávání a poradenství. Věříme, že spolupráce s našimi partnery se bude dál rozvíjet a vzdělávací 
projekty budou nadále pomáhat posilovat žádoucí postoje a chování.

„Úředníci veřejné správy by si měli být vědomi rizik korupce, měli by se vyhýbat střetu zájmů a měli by 
umět i na korupční nabídku reagovat. K těmto cílům směřují i protikorupční kurzy, které Institut pro veřejnou 
správu nabízí. Jsem rád, že na tom spolupracujeme právě s Transparency International – Česká republika“. 

Pavel Dittrich, analytik, Institut pro veřejnou správu

sEmINÁŘE PRO NOVINÁŘE A mLADé POLITIky
V říjnu 2011 jsme uspořádali také dva semináře zaměřené na konkrétní témata a cílové skupiny. Dne 26. října 2011 se konal se-
minář věnovaný indikátorům korupčního jednání a manipulacím při zadávání a realizaci veřejných zakázek. Cílovou skupinou 
byli novináři, kteří se ve své práci věnují tématu veřejných zakázek.
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Program se zaměřil na legislativní úpravu veřejných zakázek v ČR, dění kolem aktuální novely zákona o veřejných zakázkách 
a rozbor konkrétních případových studií. Zájem byl především o indikátory korupčního jednání v jednotlivých fázích zadávací-
ho řízení a o praktické využití vyhledávání informací v informačním systému veřejných zakázek ISVZ.

Druhý seminář – „Mladí politici a boj proti korupci“ – byl určen členům politických organizací mládeže a mladým členům 
politických stran do 30 let. Hlavními tématy byly typy korupce a klientelismus v České republice, rozsah korupčního jednání 
ve světle interpretace průzkumů veřejného mínění, volební korupce – kupčení s hlasy a manipulace voleb na příkladech pří-
padových studií Krupka a Roudnice, problematika financování politických stran a vývoj kolem novely zákona o veřejných za-
kázkách. V budoucnu bychom rádi reagovali na přání některých účastníků zorganizovat podobné diskusní semináře za účasti 
TIC např. na půdě jejich vysokých škol.

PROPOJOVÁNÍ „wATChDOgOVýCh“ INICIATIV
Cílem setkání, které jsme uspořádali pro jednotlivce i organizace zaměřené na zpřístupňování informací, bylo prodiskutovat 
možnosti efektivnější formy spolupráce, získat novou inspiraci a sladit práci v oblastech, kde může docházet k překrývání 
aktivit. V rámci programu se představily například projekty Kohovolit.eu, Naši politici, o.s. z České republiky nebo Aliancia 
Fair Play, Z našich daní.sk a Demagog.sk ze Slovenska. Své iniciativy představili také Marko Rakar z Chorvatska (občanský ak-
tivista, který kreativně pracuje se zveřejňováním informací na internetu) a Andrea Sartori z Itálie (zástupce organizace FLARE, 
která se podílí na využívání zabaveného majetku mafie pro sociální potřeby komunit ohrožených organizovaným zločinem).

„Watchdogový inkubátor, pořádaný TIC, nám umožnil navázat nová partnerství s českými i slovenskými 
watchdogovými projekty. Jejich konkrétními výsledky jsou nové projektové spolupráce s  Demagog.sk (SDI – 
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť) či s Acta non verba, o.p.s. Konference přispěla k posílení vzájemné 
spolupráce mezi ‚velkými‘ a ‚malými‘ neziskovými projekty, akademiky i studenty. Ve výsledku byla v roce 2011 
jednou z klíčových akcí přispívajících k přenosu zkušeností, posílení spolupráce a vybudování fungující koalice 
watchdogových projektů nejen v České republice.“ 

Jiří Fiala, účastník watchdogového inkubátoru, Naši politici o.s.
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Zahraniční spolupráce 
V posledních letech věnujeme velkou pozornost a úsilí také podpoře protikorupčních iniciativ v dalších zemích usilujících 
o transformaci z totalitního na demokratický režim. V roce 2011 jsme v rámci projektů pokračovali v systematickém působení 
v Gruzii a na Ukrajině. Mimo tuto vlastní rozsáhlejší projektovou činnost jsme se podíleli i na rozvojových projektech koordi-
novaných jinými organizacemi. V rámci rozvojových aktivit berlínské centrály Transparency International jsme měli příležitost 
odborně podpořit vietnamskou pobočku TI při koncipování programu školení státních úředníků. V návaznosti na dosavadní 
dobrou spolupráci s Institutem pro evropskou politiku Europeum jsme se podíleli na semináři věnovaném spolupráci různých 
občanských iniciativ a médií v boji proti korupci v Bosně a Hercegovině.

PODPORA PROTIkORuPčNÍCh AkTIVIT V gRuzII
V roce 2011 pokračovala spolupráce s gruzínskými partnery na projektu, na jehož počátku stálo vytvoření právního protiko-
rupčního poradenského střediska (ALAC) v Gruzii po vzoru Právní poradny TIC. ALAC nyní v Gruzii úspěšně funguje a pomáhá 
lidem při ochraně jejich práv proti úřední zvůli, často vyvolané či ovlivněné korupcí. Velkým tématem gruzínského ALACu je 
fungování gruzínského pozemkového katastru. V řadě případů jsou kvůli korupci a podvodům o pozemky připravováni lidé, 
kteří na ně mají zákonný nárok. Těší nás, že odborná i finanční podpora České republiky a TIC pomáhá gruzínským občanům 
chránit jejich práva.

Další aktivity, které byly v  rámci projektu v Gruzii realizovány, se zaměřovaly na podporu efektivní spolupráce nevládního 
sektoru a státní správy, s cílem omezovat korupční příležitosti ve vybraných oblastech. Pro rok 2011 zvolila gruzínská strana 
problematiku státní kontroly a roli Nejvyššího kontrolního úřadu. Na toto téma se podařilo zorganizovat zajímavý a úspěšný 
seminář v Tbilisi za účasti člena kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vladimíra Koníčka.

sILNý PROTIkORuPčNÍ wATChDOg NA ukRAJINě
Další dlouhodobý zahraniční projekt realizujeme na Ukrajině. Na jeho počátku stála skutečnost, že na Ukrajině dosud neexis-
tuje pobočka Transparency International. Naším cílem proto bylo vybrat a podporovat organizaci, která by se mohla pobočkou 
TI na Ukrajině stát. Za dva roky realizace projektu se podařilo, že partnerská organizace TORO se na Ukrajině stala renomova-
nou celostátně uznávanou nevládní organizací, spolupracující s řadou dalších občanských iniciativ. Zároveň úspěšně probíhá 
proces akreditace, jehož výsledkem by mělo být uznání TORO za řádnou součást sítě Transparency International. Považujeme 
si za čest, že jsme mohli k tomuto vývoji přispět. 
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V posledním roce se projekt na Ukrajině významně orientoval na problematiku veřejných zakázek, tedy oblast, se kterou má 
TIC bohaté zkušenosti. S naší podporou založili naši ukrajinští kolegové širokou nevládní koalici „Partnerství pro čistotu ve-
řejných zakázek na Ukrajině“. Velkou pozornost jsme také věnovali rozvoji investigativní žurnalistiky jako nástroje veřejného 
dohledu nad veřejnými zakázkami. Pro skupinu ukrajinských novinářů jsme proto připravili intenzivní trénink zaměřený jak 
na oblast veřejných zakázek, tak na principy investigativní žurnalistiky. V následujícím roce se zaměříme na úpravu a využití 
moderních metod monitoringu veřejných zakázek v ukrajinském prostředí.

„Společný projekt s  Transparency International 
– Česká republika pomohl naší organizaci TORO 
vytvořit koalici ‚Partnerství pro čistotu veřejných 
zakázek na Ukrajině‘. Kolegové z TIC nám pomohli 
s výběrem společného tématu, které by spojilo a sjed-
notilo úsilí různě zaměřených partnerů, a také s ko-
munikací se všemi zainteresovanými stranami – no-
vináři, sociálními aktivisty, odborníky a podnikateli. 
Zkušenosti získané v České republice nám pomáhají 
udržovat efektivní komunikaci v  rámci Partnerství, 
zlepšovat profesionální úroveň investigativní žurna-
listiky i adekvátně určovat priority naší práce.“

Alla Voloshyna, viceprezidentka 
TORO Creative Union 
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Studie národní integrity 
Studie národní integrity (National Integrity System – NIS), kterou TIC zpracovala v roce 2011, předkládá systémovou analýzu 
institucionálních korupčních rizik v České republice. Text vznikal v období únor – září 2011 na základě sběru dat, osobních 
rozhovorů s odborníky a dalších konzultací. Studie je zaměřena na výzkum základních institucionálních stavebních kamenů 
demokratického státu a vlády práva, které jsou nezbytné pro efektivní protikorupční politiku.  V grafickém vyjádření jde o „pi-
líře“, které by měly společně tvořit a podporovat zdravý a silný systém národní integrity, který je úspěšný v boji proti korupci. 
Pokud však některé instituce neexistují, špatně fungují či nejsou zavedena náležitá pravidla a není zajištěno jejich dodržování 
v praxi, otevírá se možnost pro korupci se všemi jejími negativními vlivy. 

Studie byla zpracována podle metodologie, kterou vyvinula Transparency International k hodnocení systémů národní integri-
ty. U každého pilíře jsou pojednány tři dimenze – celkový potenciál instituce k zajištění potřebných funkcí (např. lidské a ma-
teriální zdroje nebo míra nezávislosti), systém správy a řízení dané instituce ve smyslu zajištění jejího poctivého, průhledného 
a zodpovědného fungování, role a míra, v jaké daná instituce přispívá k celkové integritě systému. Pozornost je věnována jak 
rovině formální (nastavení pravidel), tak rovině praxe a skutečného fungování instituce. Díky rozhovorům s osobami prakticky 
i teoreticky obeznámenými s chodem příslušných institucí výsledný text pokrývá i případné rozdíly mezi „pravidly” a „praxí”. 
Konečné hodnocení jednotlivých pilířů vzniklo zprůměrováním jednotlivých hodnot.  

Výsledná podoba „antického chrámu“ pro Českou republiku ukazuje, že většina pilířů tvořících systém národní integrity není 
dostatečně silná. Nejhůře z hodnocení navíc vycházejí ty pilíře, o něž by se stát měl opírat nejvíce – státní správa, státní za-
stupitelství, vláda, policie, parlament. Nejlépe je na tom naopak úřad, který je fakticky bezmocný, opírá se hlavně o morální 
autoritu, ale skutečné dopady jeho doporučení obvykle nemají a politici a úřady je většinou ignorují – ombudsman.
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Cílem studie bylo poskytnout všem, kdo o to stojí, užitečnou pomůcku pro vývoj efektivních strategií ke zlepšení situace. 
Jedním ze základních zjištění studie je totiž závěr, že problém České republiky není primárně v oblasti individuální korupce při 
poskytování různých dílčích služeb nebo při využívání mocenského postavení, ale spíše spočívá v systémovém mafiánském 
ovládnutí veřejných zdrojů. Poznání a pochopení současného systému, jeho vzájemných vazeb a dynamiky by proto mělo 
být nutnou výbavou pro všechny, kdo aktivně usilují o účinné reformy. Studie národní integrity je k dispozici na stránce TIC 
www.transparency.cz. 

„Jedním ze znaků naší postmoderní doby je, že jsme zavaleni záplavou informací. Dovolím si parafrázovat Paula 
Krugmana a říci ‚fact-free‘ informací…   

Měl jsem tu čest přihlížet jako člen poradního sboru na vznik Studie národní integrity a konstatuji, že se 
jedná o mimořádný projekt. Jsem přesvědčen, že se stane nejcitovanějším zdrojem všech, kdo se budou vyjad-
řovat k tématu korupce. Přeji si, aby se naplnil záměr autorů a tento projekt přispěl k tomu, že politici přestanou 
s korupcí ‚bojovat‘ a začnou problém řešit.

A pro ty, kdo ještě nečetli, vydávám osvědčení: Studie neobsahuje ‚fact-free‘ informace.“

Miloslav Kala, viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu
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Justice
Oblasti justice se věnujeme již řadu let. Aktuálně je naším cílem dovést reformní snahy o zvýšení nezávislosti justičních slo-
žek k úspěšnému závěru. Usilujeme o takové změny, jež by maximálně podpořily chytré a statečné státní zástupce a soudce, 
kteří jsou schopni a ochotni řešit (a dořešit) i ty nejzávažnější kauzy. Účinný boj s korupcí totiž potřebuje neohrožené hrdiny 
v talárech, bez nich jakákoliv protikorupční strategie postrádá smysl. 

O nutnosti reformy justice probíhají nekonečné diskuse, ovšem bez konkrétních výsledků. Příčinou této situace je i určitá 
nedůvěra mezi představiteli justice na jedné straně a mezi politiky na straně druhé. Tento stav ve svém konečném důsledku 
vede k neschopnosti oprostit se od vzájemných animozit a osobních sporů tak, aby bylo možné nalézt pro obě strany přijatel-
ný kompromis. V této složité situaci dokážeme působit jako nezaujatý prostředník. Zakonzervované pozice se nám podařilo 
alespoň částečně odstranit, když jsme v dubnu roku 2011 uspořádali seminář v Parlamentu a v říjnu téhož roku konferenci 
v Senátu, kde se nám podařilo ke kulatému stolu společně posadit justiční a politické špičky. 

Vítáme první vlaštovku směřující k posílení nezávislého a odpovědného postavení státního zástupce, kterou je věcný záměr 
nového zákona o státním zastupitelství. Naše práce v oblasti justice tím však nekončí a dosažení stanovených cílů se budeme 
věnovat i v roce následujícím. 

„Víte, já si myslím, že problémem čes-
kého státního zastupitelství nejsou 
hordy zdivočelých prokurátorů, kteří 
mají rudo před očima, jsou podezřívaví 
a stíhají každého druhého, kterého potka-
jí. Ne! To přece není ten hlavní problém. 
Jestli je něco problémem, je to možná ně-
kdy, kolegové prominou, spíš opak. Prostě 
státní zástupci, kteří nevidí, neslyší, ne-
hledají atd. To je ten problém!“  

Josef Baxa, předseda nejvyššího 
Správního soudu, na konferenci Justiční 

fórum, uspořádané TIC v říjnu 2011 v Praze
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Veřejné zakázky
TIC dlouhodobě bojuje za otevřené a férové tendry, které přilákají poctivé uchazeče k soutěži, omezí korupci a budou šetřit 
veřejné rozpočty. Po řadu let jsme se věnovali monitoringu největší veřejné zakázky na sanaci starých ekologických zátěží, 
což byl patrně největší jednorázový korupční obchod v historii země. TIC výraznou měrou přispěla k zastavení této zakázky. 

Ekotendr skončil. Bez vítěze 

„Kalouskův“ ekotendr definitivně skončil. Obří zakázku na odstranění starých ekologických škod vláda s konečnou 
platností pohřbila. 

...Rozhodnutí Nečasova kabinetu uvítala i  protikorupční organizace Transparency International, která patřila mezi 
nejhlasitější kritiky ekotendru. „Jsem velmi rád, že vláda ekotendr ukončila. Ušetří tím nejméně 35 miliard ko-
run,“ řekl LN ředitel českého zastoupení Transparency International David Ondráčka. Zatímco podle nevládních 
organizací je reálná hodnota zakázky 25 miliard korun, podle ministerstva životního prostředí je to kolem 40 miliard. 
...Zároveň však šéf protikorupční organizace upozornil, že i soutěže na jednotlivé lokality s ekologickou zátěží bude 
nezbytné hlídat, zda splňují požadavky na férovost a rovnost podmínek pro uchazeče.

22. 12. 2011, Lidové noviny

V roce 2011 TIC velmi aktivně působila v Platformě pro transparentní veřejné zakázky, jejíž činnost úspěšně vyvrcholila přije-
tím nového zákona o veřejných zakázkách, který povede k větší otevřenosti a efektivitě. Zakázky malého rozsahu se budou 
postupně soutěžit už od 1 milionu korun, pro úřady bude těžší zakázky účelově dělit a šít někomu na míru, zpřesní se kvalifi-
kační kritéria, zveřejňovat se budou všechny smlouvy a dodatky od 500 tisíc korun a končí tzv. losovačky.  Téma veřejných za-
kázek zůstává prioritou TIC i do budoucna. Zároveň se budeme nadále věnovat i sledování konkrétních případů a upozorňovat 
na netransparentní postupy.

Atraktivním cílem lobbistů a politiků bývají státní firmy a možnost tento stav ovlivnit zevnitř je skutečně unikátní. Když Minis-
terstvo zemědělství přizvalo TIC ke spolupráci nad tendry Lesů ČR na lesnické práce, k nastavení kontrolních mechanismů 
v hospodaření a poskytování informací státní firmou, rozhodli jsme se této možnosti využít. V roce 2011 jsme pomáhali na-
stavit tendry z hlediska transparentnosti, nediskriminace a kontroly. Naše působení přispělo k otevření lesnických tendrů 
všem uchazečům, omezil se tlak na monopolizaci lesnictví a skončilo účelové přepouštění zakázek za úplatu, které státnímu 
podniku přináší výborné ekonomické výsledky. Tendry pokračují dál a nadále je potřeba hlídat jejich průběh a férovost. 
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Financování politických stran 
Otázka transparentnosti financování politických stran patří z hlediska boje proti korupci k těm nejdůležitějším. Jakékoli navrho-
vané řešení ale musí skutečně přispět k větší transparentnosti financování politických stran a ztížit možnosti jejich černého fi-
nancování, nemůže představovat jen kosmetickou změnu. S tímto cílem jsme se zapojili do veřejné debaty k této problematice.

V létě 2011 zpracovalo Ministerstvo vnitra návrh nové právní úpravy dohledu nad financováním politických stran. Návrh obsa-
hoval významné instituty, jako jsou transparentní volební účty a vznik úřadu dohledu. Tento návrh jsme podpořili, ale dopo-
ručili jsme zavedení některých dalších instrumentů, například nastavení pravidel pro výběr auditora nebo transparentní účty 
také pro běžné financování politických stran. 

V listopadu 2011 uspořádala TIC ve spolupráci se Sociologickým ústavem AVČR mezinárodní seminář s názvem „Zvýšení trans-
parentnosti financování politických stran“, jehož cílem bylo posoudit možné využití zahraničních zkušeností v této oblasti. 
Formy dohledu nad financováním politických stran představili na konferenci zástupci Velké Británie, USA a Lotyšska. Zástupci 
ČSSD, ODS, TOP 09/Starostové, KDU-ČSL, Strany zelených a Věcí veřejných objasnili své představy o způsobu zvýšení trans-
parentnosti financování. Semináře se zúčastnili vysocí političtí představitelé, mj. ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil za ODS, 
předseda poslaneckého klubu ČSSD Jeroným Tejc a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Politiky doplnila beseda expertů 
z oblasti státní správy, akademické sféry a médií. 

Otázka financování politických stran zůstává důležitým tématem TIC i do dalšího roku, respektive do doby, než bude naše úsilí 
završeno přijetím potřebného zákona. 

„Žádáme, aby na  internetu bylo dostupné veškeré účet-
nictví politických stran, informace o  jejich hospodaření, 
včetně informací o dárcích. Požadujeme také vytvoření ne-
závislého orgánu, který bude dohlížet nad hospodařením poli-
tických stran a sankcionovat pochybení.“ 

Radim Bureš, projektový manažer TIC, 
na semináři k financování politických stran
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Index vnímání korupce (CPI) 2011
Index vnímání korupce (Corruption Perception Index; CPI) každoročně vydává mezinárodní ústředí Transparency International. 
Index řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru. Žebříček je sestavován na základě výsledků průzkumů, 
v nichž respondenti hodnotí schopnost vládních institucí potlačovat a postihovat korupci, účinnost protikorupčních opatření, 
rozsah korupce v různých institucích a oblastech veřejné správy apod. V roce 2011 žebříček zahrnoval 183 zemí, hodnoce-
ných na základě 17 zdrojů údajů od třinácti nezávislých institucí na stupnici 0–10, kde 10 označuje zemi téměř bez korupce 
a 0 znamená vysokou míru korupce.

Česká republika získala hodnocení 4,4, což ji společně s Namibií a Saúdskou Arábií řadí na 57.–59. místo na světě. V rámci 
Evropy je pozice Česka ještě tristnější – 24. příčka mezi 30 evropskými zeměmi je smutným výsledkem.
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Výběr z tabulky představující 
výsledky indexu CPI 2011

Pořadí 
v regionu Země/území CPI 2011  

hodnocení
49 Rwanda 5,0
50 Kostarika 4,8
50 Litva 4,8
50 Omán 4,8
50 Seychely 4,8
54 Maďarsko 4,6
54 Kuvajt 4,6
56 Jordánsko 4,5
57 Česká republika 4,4
57 Namibie 4,4
57 Saúdská Arábie 4,4
60 Malajsie 4,3
61 Kuba 4,2
61 Lotyšsko 4,2
61 Turecko 4,2
64 Gruzie 4,1
64 Jižní Afrika 4,1
66 Chorvatsko 4,0
66 Černá Hora 4,0
66 Slovensko 4,0
69 Ghana 3,9
69 Itálie 3,9
69 Makedonie 3,9
69 Samoa 3,9

Výsledky indexu CPI 2011 v regionu 
EU + západní Evropa

Pořadí 
v regionu Země/území CPI 2011  

hodnocení
1 Dánsko 9,4
1 Finsko 9,4
3 Švédsko 9,3
4 Norsko 9,0
5 Nizozemí 8,9
6 Švýcarsko 8,8
7 Lucembursko 8,5
8 Island 8,3
9 Německo 8,0

10 Rakousko 7,8
10 Velká Británie 7,8
12 Belgie 7,5
12 Irsko 7,5
14 Francie 7,0
15 Estonsko 6,4
16 Kypr 6,3
17 Španělsko 6,2
18 Portugalsko 6,1
19 Slovinsko 5,9
20 Malta 5,6
21 Polsko 5,5
22 Litva 4,8
23 Maďarsko 4,6
24 Česká republika 4,4
25 Lotyšsko 4,2
26 Slovensko 4,0
27 Itálie 3,9
28 Rumunsko 3,6
29 Řecko 3,4
30 Bulharsko 3,3

Mezi nejméně zkorumpované země 
světa se v  roce 2011 zařadily Nový 
Zéland (9,5), Dánsko a  Finsko (9,4). 
Naopak nejnižšího hodnocení dosáhly 
Severní Korea a  Somálsko (1,0). Po-
drobné výsledky, údaje týkající se zdro-
jů dat a informace k metodologii inde-
xu najdete na  www.transparency.cz 
a na www.transparency.org/cpi.
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Klub Transparency International 
„Působil jsem v  neziskovém sektoru a  zastupoval jsem 
nevládní organizace jako advokát. Proto dobře vím, jak 
zajímavá a společensky prospěšná témata NGOs generují 
a s jak malými prostředky je dokáží obstarávat. Ale úplně 
bez peněz to nejde. A protože příjmy z veřejných zdrojů i ze 
zahraniční pomoci pro nevládky klesají, tak se financování 
musí hledat jinde. Příspěvky co nejvíce drobných dárců jsou 
ideálním zdrojem, který má stabilitu a nezpůsobuje žádnou 
závislost. Měli bychom se naučit financovat si nevládní sek-
tor veřejně prospěšných organizací sami.“ 

František Korbel, náměstek ministra 
spravedlnosti, člen Klubu Transparency

kLub TRANsPARENCy INTERNATIONAL: mORÁLNÍ A fINANčNÍ PODPORA bOJE 
PROTI kORuPCI OD JEDNOTLIVCů

V roce 2011 jsme založili Klub Transparency International, abychom tak umožnili příznivcům našich aktivit a odpůrcům korupce 
možnost aktivně se zapojit do boje s korupcí pravidelnými příspěvky. Do klubu se během roku 2011 zapojilo 38 jednotlivců, 
kteří přispěli částkou téměř 55 000 korun. Díky této podpoře se můžeme věnovat připomínkování legislativy, dalšímu rozvoji 
organizace či aktuálním kauzám, na které nejsou k dispozici okamžité, nevázané zdroje. 

V roce 2011 jsme z těchto prostředků hradili např. práci na kauze starosty městské části Praha 2 Jiřího Palusky, jejímž výsled-
kem bylo podání trestního oznámení, obvinění a následná rezignace starosty, či monitoring voleb v Krupce, kde jsme prokázali 
kupčení s hlasy a podvody, na jejichž základě jsme podali věcný návrh k úpravě volebního zákoníku. Příspěvky členů klubu 
nám také umožnily rozvíjet kauzu bývalého starosty Prahy 5 Milana Jančíka či pracovat na zastavení ekologické superzakázky. 
S rozvojem klubu a přibývajícími členy bychom rádi využili získané prostředky také na práci týkající se například monitoringu 
nadcházejících volebních kampaní, případně na iniciace soudních sporů či právních řízení. 

Stát se členem je jednoduché. Členství v klubu vzniká vyplněním přihlášky a zadáním trvalého příkazu v bance. Členský příspě-
vek je minimálně 100 korun měsíčně nebo 1000 korun ročně. Přihlášku je možné vyplnit na našem webu www.transparency.cz, 
kde jsou také uvedeny podrobnější informace o klubu, včetně informací o výhodách a podmínkách členství.
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Lidé v TIC
(stav k lednu 2012)

Kancelář TIC 
David Ondráčka – ředitel
Stanislav Beránek – projektový vedoucí (Justice, Watchdog)
Vladan Brož – vedoucí Právní poradny TIC
Radim Bureš – projektový vedoucí (Studie národní integrity, 
zahraniční projekty, financování politických stran, vzdělávání)
Jiří Kračmar – odborný asistent, Právní poradna
Tereza Kvášová – projektová koordinátorka (Studie národní 
integrity, zahraniční projekty)
Petr Leyer – právník, Právní poradna
Martin Novák – odborný asistent, Právní poradna
Radka Pavlišová – právnička, projekt Čistá justice
Michaela Slavíková – vedoucí kanceláře

Externí spolupracovníci
Kristýna Fantová – fundraising, rozvoj organizace
Miloslava Hosnédlová – účetnictví
Petr Jansa – analytik, hlavní autor studie NIS
Jan Pavel – ekonomické analýzy
Petr Pojman – spolupracovník watchdogových aktivit
Hana Škapová – editace, překlady
Vladimír Štol – advokát spolupracující s TIC
Tereza Štysová – finanční manažerka 
Sylva Vozková – finanční manažerka

Správní rada TIC
Jan Spáčil – předseda
Erik Best
Ondřej Klofáč (od ledna 2012)
Jan Macháček
Milan Žák
Adam Borgula (do října 2011)
Jiří Pavlíček (do ledna 2012)

Dozorčí rada
Petr Kříž – předseda
Vladimír Králíček
Petr Vymětal

Zakladatelé
Bohdan Dvořák
Václav Láska
Libor Vávra
Jan Vyklický

Dále s námi v roce 2011 spolupracovali:
Radim Obert – odborný asistent, Právní poradna
Ivana Zlámalová – odborná asistentka, Právní poradna
Andrea Kopečková, Jan Straka, Štěpán Zelinger – dobrovolníci 
(projekt Studie národní integrity)



Finanční podpora
TIC není financována z prostředků berlínského sekretariátu a při shánění peněz na své aktivity a projekty je odkázána sama 
na sebe. Naše práce je financována především z grantů nadací, dotací ministerstev a evropských institucí, menším dílem pak 
výnosem z vlastní činnosti (např. školení). Naším cílem je zvýšit svou nezávislost na institucionálních dárcích a projektově 
vázaných grantech, které nám neumožňují být dostatečně flexibilní, a proto se o podporu naší práce ve stále větší míře obra-
címe na soukromé subjekty. Pro naše individuální podporovatele jsme v dubnu 2011 založili Klub Transparency. Vítáme také 
příspěvky ze strany firem, ať jde o finanční dary nebo třeba poskytnutí bezplatných služeb. 

Děkujeme všem, kdo nám v roce 2011 pomáhali udržovat si nezávislost, 
pokračovat v dlouhodobých projektech a rozbíhat nové aktivity!
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INsTITuCIONÁLNÍ DÁRCI A PARTNEŘI

Ministerstvo vnitra České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Nadace Open Society Fund

Evropská komise 
Generální ředitelství vnitřních věcí

Sociologický ústav AV ČR

Britské velvyslanectví v Praze

Naši činnost dále podpořili: 
Konrad Adenauer Stiftung, Nadace VIA, Norské velvyslanectví v Praze, 
Velvyslanectví Kanady a Velvyslanectví Nizozemského království 



sOukROmÍ DÁRCI A PARTNEŘI – fIRmy A zAměsTNANCI fIREm

Zaměstnanci firmy GlaxoSmith-
Kline nás podpořili tím, že poslali 
na náš účet svou jednodenní mzdu. 

Zaměstnanecké dárcovství a dobrovolnictví je firmou podpo-
rováno v rámci aktivit společenské odpovědnosti. Celkem za-
městnanci GSK přispěli částkou více než 41 000 korun.

Zaměstnanci RSJ, a.s. vybrali mezi 
sebou na  podporu naší činnosti 
zhruba 22 000 korun. Firma pak část-
ku zdvojnásobila.

Firmě Solidited děkujeme za  bezplatné po-
skytnutí databáze manažerů, díky níž získá-
váme nové podporovatele. 

Agentura Euro RSCG nám bez-
platně poskytla PR poraden-
ství a  vyškolila zaměstnance 
kanceláře v media relations. 

Firma NEWTON Media je naším dodavate-
lem monitoringu médií. 

Advokátní kancelář Ambruz & Dark nás 
podpořila formou bezplatného právní-
ho poradenství.

Firma SOVANET je naším partne-
rem pro komunikaci na  interne-
tu. Zdarma vytvořila a  spravuje 
naše internetové stránky.
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JEDNOTLIVÍ DÁRCI A čLENOVé kLubu TRANsPARENCy

Velmi si vážíme příspěvků od individuálních dárců. V roce 2011 šlo typicky o pravidelné měsíční dary ve výši 
100–500 korun, a také o jednorázové dary v rozmezí 1 000–12 000 korun. Celkem nám naši příznivci poslali 
téměř 200 000 korun. 

VŠEm, kDO NÁs V ROCE 2011 PODPOŘILI, děkujeMe!



Hospodaření TIC
Základní ekonomické údaje organizace pro rok 2011
Náklady na hlavní činnost 7 832 628,10
Náklady na výdělečnou činnost 204 490,98
Náklady na provoz kanceláře 258 576,77
Náklady celkem 8 295 695,85
Přehled projektů realizovaných v roce 2011
Název projektu Donor Částka (Kč)
Právní poradna 2010 *) Open Society Fund Praha 272 135
Právní poradna TIC Open Society Fund Praha 70 552
Provozování právní poradny v roce 2011 Ministerstvo vnitra České republiky 1 999 529

Transparency International Secretariat Berlin 25 269
ALACs *) Univerzita Konstanz 102 783
Čistá justice Open Society Fund Praha 325 757

Podpora protikorupčních aktivit v Gruzii Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 754 368
TIG (Transparency International Georgia) 14 200

Silný protikorupční watch-dog na Ukrajině II Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 879 999
TORO (Transparency International Ukraine) 13 300

Zvyšování efektivního výkonu kontroly teplárenství *) Open Society Fund Praha 9 260
Watchdog proti korupci *) Open Society Fund Praha 192 911
Zaostřeno na Prahu – protikorupční Watchdog TIC Nadace VIA 60 000
Zpráva o korupci *) Open Society Fund Praha 147 551
Protikorupční školení mladých politiků, novinářů a seminář 
ke Studii národní integrity Konrad Adenauer Stiftung 126 006

Statutes of limitation **) Evropská komise – Generální ředitelství vnitřních věcí 33 943
Výzkum Sociologický ústav – regulace lobbingu a profesionální veřejná správa *) Sociologický ústav AV ČR 195 676
Month of enhancing integrity and transparency (semináře) Open Society Fund Praha 42 405
Month of integrity (semináře) Britské velvyslanectví v Praze 189 725
The European Integrity System Project Evropská komise – Generální ředitelství vnitřních věcí 960 686
Studie národní integrity Norské velvyslanectví v Praze 22 560
Průhledná politika online (offline) Open Society Fund Praha 204 438
Transparentnost při zadávání veřejné zakázky na provádění lesnických činností 
s prodejem dříví „při pni“ 2012+ Ministerstvo zemědělství České republiky 456 930

Transparent Politicians Open Society Institute 48 775
Posílení organizace v oblasti získávání zdrojů na činnost Open Society Fund Praha 41 900

Financování politických stran – seminář

Sociologický ústav AV ČR 41 696
Velvyslanectví Nizozemského království 18 000
Britské velvyslanectví v Praze 11 717
Velvyslanectví Kanady 5 000

Dofinancování projektů z vlastních zdrojů TIC Transparency International ČR 500 264
Dofinancování provozních nákladů z vlastních zdrojů TIC Transparency International ČR 553 236
Vedlejší hospodářská činnost TIC (VHČ) – protikorupční školení 293 950
Soukromí dárci/členové Klubu Transparency 254 467

*) projekty z r. 2010 dokončované v r. 2011
**) projekty z r. 2009 dokončované v r. 2011
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Účetní závěrka k 31. prosinci 2011
Rozvaha
k 31. prosinci 2011

1. 1. 2011 31. 12. 2011
tis. Kč tis. Kč

AKTIVA

A Dlouhodobý majetek – Samostatné 
movité věci 344 0

B Krátkodobý majetek 2 378 2 108
II. Odběratelé 0 309
II. Poskytnuté provozní zálohy 38 23
II. Pohledávky – Součet 38 332
III. Pokladna 7 3
III. Bankovní účty 2 099 1 746
III. Krátkodobý finanční majetek – Součet 2 106 1 749
IV. Náklady příštích období 8 15
IV. Příjmy příštích období 226 12
IV. Jiná aktiva – Součet 234 27

ÚHRN AKTIV 2 722 2 108

A. VLASTNÍ ZDROJE 1 348 1 093
1. Vlastní jmění 344 0
1. Fondy 1 428 1 004
1. Jmění – Součet 1 772 1 004
2. Zisk za účetní období X 89
2. Ztráta ve schvalovacím řízení − 424 X
2. Výsledek hospodaření − 424 89

B. CIZÍ ZDROJE  1 374 1 015
3. Dodavatelé 105 29

3. Závazky ze sociálního zebezpečení 
a zdr. pojištění 87 0

3. Ostatní přímé daně − 7 0
3. Daň z přidané hodnoty 28 0
3. Jiné závazky 0 44
3. Dohadné účty pasivní 23 23
3. Krátkodobé závazky - Součet 236 97
5. Jiná pasiva - Výnosy příštích období 1 138 918

ÚHRN PASIV 2 722 2 108

Datum sestavení: 27. 2. 2012
Statutární orgán David Ondráčka
Osoba odpovědná za účetní závěrku Miloslava Hosnédlová

Výkaz zisku a ztráty
za rok 2011

Hlavní 
činnost
tis. Kč

Hospo-
dářská 
činnost
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

A. NÁKLADY

I Spotřebované nákupy – 
spotřeba materiálu 129 3 132

II Služby celkem  3 703 140 3 843
II Cestovné 289 15 284
II Náklady na reprezentaci 223 0 223
II Ostatní služby 3 211 125 3 336
III Osobní náklady celkem 4 235 62 4 297
III Mzdové náklady 3 177 62 3 239
III Zákonné sociální pojištění 1 058 0 1 058
IV Daně a poplatky – ostatní 1 0 1
V Ostatní náklady celkem – jiné 23 0 23

Účtová třída 5 – 
NÁKLADY CELKEM 8 091 205 8 296

B. VÝNOSY
I Tržby z prodeje služeb 1 220 294 1 514
IV Ostatní výnosy celkem  23 0 23
IV Úroky 8 0 8
IV Jiné výnosy 15 0 15
VI Přijaté příspěvky celkem – dary 6 848 0 6 848

Účtová třída 6 – 
VÝNOSY CELKEM 8 091 294 8 354

C. ZISK PŘED ZDANĚNÍM 0 89 89
D. ZISK PO ZDANĚNÍ 0 89 89



PŘÍLOHA
k účetní závěrce 2011

Transparency International ČR, o.p.s.

Článek I – obecné údaje

Název: Transparency International ČR, o.p.s.
Sídlo organizace: Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Převažující předmět činnosti: výzkum korupce
Statutární zástupce: David Ondráčka, ředitel
Správní rada: Jan Spáčil, předseda
 členové: Jan Macháček, Ondřej Klofáč, Milan Žák, Erik Best
Zakladatelé: Bohdan Dvořák, Václav Láska, Libor Vávra, Jan Vyklický
Dozorčí rada: Petr Kříž, předseda
 členové: Vladimír Králíček, Petr Vymětal 

Organizace nemá účast na jiném podniku.
Počet zaměstnanců v roce 2011 byl 9 osob.
Ředitel organizace pobírá řádný plat, členové správní a dozorčí rady nejsou odměňováni. 

Článek II – Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

Zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Organizace nemá zásoby ani hmotný majetek vytvořený vlastní činností.
V roce 2011 nebyla při oceňování použita reprodukční pořizovací cena.
V roce 2011 neměla organizace zásoby oceňované na úrovni vlastních nákladů.
Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupu účtování oproti předcházejícímu účetnímu období nejsou.
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku nebyly v roce 2011 vytvořeny.
Přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně v roce 2011 nebyl, s výjimkou hotovosti ve valutové pokladně.
Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, v roce 2011 nebyl pořízen. 

Článek III – Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

Organizace nevlastní žádný dlouhodobý finanční majetek.
V organizaci nejsou pohledávky za upsaným vlastním jměním.
Organizace nemá pohledávky ani závazky kryté podle zástavního práva.
Organizace nemá pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.
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Článek IV – Informace o činnostech v roce 2011

V roce 2011 byly ukončeny projekty: 
Právní poradna 2011 – donor Ministerstvo vnitra ČR
Podpora protikorupčních aktivit v Gruzii
Průhledná politika online (offline) (watchdogový inkubátor)
Protikorupční školení mladých politiků a novinářů 
Month of Integrity (semináře)
Výzkum pro Sociologický ústav – regulace lobbingu a profesionální veřejná správa
Zvyšování efektivního výkonu kontroly teplárenství 
Silný protikorupční watch-dog na Ukrajině II
Whistleblowing (doplatek za aktivity v roce 2010)
Watchdog proti korupci
Zaostřeno na Prahu – protikorupční Watchdog TIC
Zpráva o korupci

Projekty převáděné do roku 2012:
Právní poradna 2011 – donor Open Society Fund Praha, částka 7.548,- Kč
Financování politických stran – donor Britské velvyslanectví v Praze, částka 11.717,40 Kč (pohledávka)
Financování politických stran – donor Sociologický ústav AV ČR, částka 48.304,- Kč 
Čistá justice – donor Open Society Fund Praha, částka 1.193,55 Kč 
National Integrity Study – donor Evropská komise, částka 235.161,80 Kč
National Integrity Study 2 – donor Norské velvyslanectví v Praze, částka 2.440,- Kč
Statutes of Limitation – donor Evropská komise, částka 161.009,03 Kč
Zvyšování efektivního výkonu kontroly teplárenství – donor Open Society Fund Praha, částka 9.635,95 Kč
Transparent Politicians – donor Open Society Institute, částka 15.252,40 Kč
Transparentnost při zadávání veřejné zakázky na provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ 2012+ – donor Ministerstvo 
zemědělství ČR, částka 96.679,29
Analýza judikatury ve věcech úplatkářských trestných činů – donor Úřad vlády ČR, částka 120.000,- Kč 

Náklady kanceláře za rok 2011 ve výši 258.576,77 Kč byly kryty z projektů Klub a Zakázky na provádění lesnických činností donora 
Ministerstva zemědělství ČR v celkové výši 235.077,12 Kč, z úroků částkou 7.837,65 Kč a z ostatních výnosů ve výši 15.662,- Kč.

V roce 2011 provozovala organizace i vedlejší hospodářskou činnost, ze které dosáhla zisk ve výši 89.459,02 Kč. Daň z příjmů 
právnických osob za rok 2011 je 0, v ř.251 DP byl uplatněn § 20 odst.7 zákona ke snížení základu daně.

Ztráta z roku 2010 ve výši 423.519,49 Kč byla kryta z rezervního fondu organizace.

V Praze dne 27. 2. 2012

Zpracovala: Ing. Hosnédlová
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Brief summary of TIC activities in 2011 
EmPOwERINg CITIzENs AND EDuCATINg EmPLOyEEs
Through our Advocacy & Legal Advice Centre (ALAC), TIC empowers individuals to take a stand against corruption. On average, 
the ALAC handles 16 complaints a week, providing mainly basic legal support (i.e. information and guidance on relevant 
legislation and authorities to which the client may turn to). In justified cases, the ALAC provides its clients with extended 
legal assistance. Most complaints and cases handled in 2011 covered four main categories: public procurement, municipal 
administration, freedom of information and conflict of interest. Out of the total number of complaints (824), almost 25% were 
concerned with irregularities in public procurement. 

Our educational programmes aim to increase understanding of corruption in all of its forms and equip participants – from 
students to journalists, public servants and businesspeople – with the means to take an active stance. In 2011 we organised 
35 training workshops and seminars for almost 700 participants. In addition to the continuing long-term educational projects 
for employees of public institutions and territorial self-governing units, there were also public debates on current issues, 
seminars for young politicians and journalists, and a networking event for representatives of various watchdog initiatives 
from the Czech Republic and Slovakia, with guest speakers from Croatia and Italy.

ADVOCATINg fOR REfORms AND EffECTIVE ANTI-CORRuPTION POLICIEs
Over the years, TIC has earned the position of a respected partner in expert debates on necessary judiciary reform. We use this 
position to play a special role of intermediary, helping representatives of the judiciary and politicians overcome their differences 
of opinion and mutual distrust. In 2011, TIC organised two meetings, bringing together representatives of the judiciary (judges 
and public prosecutors), legislators and representatives from the Justice Ministry to discuss the progress of justice reforms. We 
believe that our continuing involvement in the debates will help speed up the move from rhetoric to practical solutions.

We have also continued our efforts to promote transparency and accountability in political party financing. A seminar co-
organised by TIC brought together representatives of parties from across the political spectrum as well as some foreign experts 
who introduced various systems and methods of oversight. TIC advocates the adoption of party financing legislation that will 
reduce non-transparent practices in political party financing and introduce a reliable system of oversight with appropriate 
sanctions.

As an active member of the Platform for Transparent Public Contracts, TIC helped bring about other steps towards 
transparency and integrity of the Czech procurement systems and practices – the adoption of an amendment to the Act on 
Public Procurement, which introduces a number of key principles and obligations aimed at greater transparency and efficiency 
within the tendering process.
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David Ondráčka was a member of a working group which prepared the White Paper on Defence, a strategic document providing 
an analysis of the overall state of the Ministry of Defence and the Czech Republic’s Armed Forces, describing the principles 
and goals of the sector’s development for the next ten years.

Our involvement in the activities of the Advisory Board for Anti-corruption Strategy of the Government, headed by Deputy 
Prime Minister Karolína Peake, allows TIC to express its voice at the highest levels and present our recommendations in 
upcoming drafts involving anti-corruption policies and proposed legislation.

TRACkINg ThE usE Of PubLIC REsOuRCEs
Being one of the main critics of the giant eco-tender which was to be the largest public contract in the history of the Czech 
Republic, TIC welcomed the government’s decision to cancel the tender. TIC monitored the preparation of this contract to clean 
up ecological damage and kept warning about the exaggerated costs. TIC believes that the decision to cancel the tender will 
save at least CZK 35 billion. The real estimated price of the contract is much lower than the lowest of the three offers.

In reaction to the ever-increasing influx of cases and scandals which do not result in any charges or anyone being held 
responsible, TIC has started to actively track information, check suspicious clientelistic networks and uncover connections 
between business and politics. The new pillar in TIC’s portfolio of activities – Watchdog – is focused on investigation, 
monitoring and assessment of corruption. For example, TIC has been exposing corrupt practices used to affect the results 
of local government elections in certain locations. In autumn 2011, our analysis of a suspicious contract for public transport 
tickets started a series of scandals concerning the Prague public transport company (DPP) - a web of links between opaque 
offshore companies, the law firms that represent them, and the individuals benefiting from contracts agreed to by the DPP, 
which is still being untangled (mainly by the Czech media and NGOs).

DIAgNOsINg CORRuPTION
Using TI’s National Integrity System (NIS) methodology, TIC prepared a systemic analysis of institutional corruption risks in 
the Czech Republic. The NIS “pillars” include legislature, executive, judiciary, public sector, supervisory bodies (Supreme 
Audit Office, ombudsman), and also political parties, media, civil society and business, among others. The assessment of the 
Czech National Integrity System (NIS) reveals that the weakest pillars in the Czech Republic are the prosecution service, the 
public sector, parliament, and the police. Institutions with the highest score of integrity include the ombudsman, SAO, and 
the judiciary (courts). All of which lack sufficient influence to help improve the overall functioning of the system and society. 
The study also reveals that in the case of most institutions, there are huge differences between legitimate rules and their 
implementation. 

On an international level, TIC is involved in preparation and promotion of CPI (Corruption Perceptions Index) and other anti-
corruption tools and measurements.
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REAChINg OuT
TIC continues to support anti-corruption initiatives in other countries going through transformation from a totalitarian 
to a democratic political system. For example, in Georgia we work with Transparency International – Georgia (TIG). After 
the successful establishment of an Advocacy and Legal Advice Centre within TIG and training its staff, our activities aim to 
encourage effective collaboration between NGO sector and public administration.

In Ukraine, we help the local organisation TORO become an official national chapter within the TI accreditation system. With 
our support, TORO has established itself as a leading civil society organisation and in 2011 successfully established a nation-
wide coalition promoting transparency and integrity in public procurement.

mAkINg IT ALL POssIbLE
We express our sincere gratitude to all our institutional donors, companies and individuals without whose financial 
contributions TIC activities would not have been possible, or at the very least have been greatly limited. While being a part of 
TI global network, TIC has to find resources to finance our operation and activities locally. 

All of the above activities have been and are currently managed by a team of only nine dedicated full-time employees. We 
would like to extend our gratitude to all individuals and organisations that help us by providing voluntary, pro bono and in-
kind services.

Our budget in 2011 was slightly over CZK 8 million (basic financial information and detailed list of grants and projects – in 
Czech language – is available on page 24, the English version is on our website). 

Our 2011 financial statements were audited in accordance with accounting and other relevant legislation valid in the Czech 
Republic. TIC audited accounts are available at http://www.transparency.cz/zpravy-auditora/.

suPPorT TIC
▸ by becoming a member of our Transparency Club – go to www.transparency.cz for details

▸ by making a donation online (www.transparency.cz) or by bank or postal transfer

TIC Bank Account No.: 197958078/0300
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Co říkají členové Klubu Transparency:

„Korupci vnímám jako velmi závažný celospolečenský problém, se kterým je třeba ve smyslu aktivního naplnění občanských 
práv bojovat. Když pomineme právní náležitosti, tak zejména v ČR – v duchu českého švejkovství – korupce ve veřejném sektoru 
a ‚předem ztracený‘ boj s ní přispívá k ‚blbé‘ náladě, společenské letargii a občanské apatii. Pokud to člověk takto vnímá a již 
nemá čas či možnosti se jakkoli aktivně angažovat, logickou a smysluplnou alternativou je podpora nějaké platformy, jako je 
např. Transparency.

Ve smyslu slov Bruno Jasenského: Nebojte se nepřátel, bojte se lhostejných, protože právě s jejich mlčenlivým souhlasem se 
na zemi všechno zlo děje ... V případě korupce to platí dvojnásob!“

David Lachout, člen Klubu Transparency

„Korupce je zákeřná ze dvou důvodů. Obvykle se netýká nikoho přímo, spíše se dotýká trochu každého. A tak není nikdo, kdo 
by se začal usilovně bránit. Druhý zádrhel spočívá v tom, že tím hlavním padouchem je obvykle stát (resp. někdo, kdo pro něj 
pracuje). Ale protože monopol na chytání padouchů má také stát, je logické, že k problematice korupce přistupuje dosti vlažně. 
A tak potřebujeme někoho, kdo bude křičet a bránit naše zájmy. A bude to dělat se zápalem.“

Tomáš Zvěřina, člen Klubu Transparency

„Transparency International se snaží upozorňovat na problémy naší společnosti a veřejného sektoru v České republice. Je 
schopná určité téma nejen popsat, ale i dále sledovat a navrhovat neideologická a věcná řešení v zájmu daňových poplatníků 
a běžných občanů. Tato role nezávislého oponenta ‚stávajících poměrů‘ a prestiž, kterou si získala u veřejnosti, jsou základem 
pro hledání dobrých řešení ve veřejné politice v ČR, a to zvláště za situace, kdy politika ve smyslu boje o moc často vítězí nad 
politikou ve smyslu programu pro řešení společenských problémů. Čím více budeme slyšet o politice v tom druhém smyslu, tím 
lépe pro Českou republiku a její občany.“

Petr Dovolil, člen Klubu Transparency

Přidejte se i Vy!
www.transparency.cz/klub 
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